
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                        โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                         ต.โคกสี   อ.เมือง 
                         จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญร่วมประชุม 

เรียน   

 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง                          
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.                                                               
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 นายวิลาศ  ใจเที่ยง   



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                          โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง                 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.                                  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นายบุญเส็ง  ศรียางนอก  



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                            โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                      จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

                   ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.                                                                               
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายสมเกียรติ  ศรีหานาม 



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                           โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

   1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

                  ด้วยโรงเรียนบา้นโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง              
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.                                                
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายธง  คมปราด  



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                     โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                    ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

           1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

                  ด้วยโรงเรียนบา้นโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง                            
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.                                                              
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายสพล  โนนทิง  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                    โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

   1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

                   ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม 2565 เวลา ๐๙.3๐ น.                                                                 
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นายประดิษฐ์  ศรีหอมชัย  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

   1 สิงหาคม ๒๕๖๕  

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

                    ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง                                
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที ่2 สิงหาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.                            
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นายโกสีย์  จอมทอง  



  
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                      ต.โคกสี  อ.เมือง 
                      จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

                   1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายบรรพต  คำแพ่ง  



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายอ่อนศรี  นาเลา  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี   อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นายทวี  ชาดาเม็ก  



 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 

นายไสว  โคกแปะ  



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายอุดม  โม้ลี  



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายปราศรัย  คำมูล  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นายเชวง  ยศธสาร  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

   2 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นายสง่า  ชัยเดช  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นายทองปาน  แก้วสาธร  



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายสิงโต  โคกแปะ  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

   1 สิงหาคม๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.                                                                                                                                                                                                                               
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ                               

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพล  สุวรรณโฮม  



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 

นายบัวแก้ว  คำมูล  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

   1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นางมณฑนา  คำลิ้ม  



 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นางปิยะนันท์  คมปราด  



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๓.๑๒/ว108                   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
                     ต.โคกสี  อ.เมือง 
                     จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

  1 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีข้อราชการที่จะแจ้ง 
ให้ทราบและปรึกษาหารือ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที ่2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                  

   

  ขอแสดงความนับถือ  

                 
                     (นายอัมพร ภูพานเพชร)   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
โทร.  ๐๘๓-๔๑๓๖๕๖๓ 

นายนพพร  คงกำเนิด  


